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ছিা্ড ো ছত্াি হল এিধরবের ছত্াি ো ঘবরর মভেবর 
এেিং োইবর উভি স্থাবনই পাওিা োি। মনউ ইিি্গ  িহর েহ 
িামি্গ ন েকু্তরাব্রে োধারেে িেিে ধরবের ছত্াি পাওিা 
োি। োম়ির ছভজা ো ে্যাাঁেে্যাাঁবে এলািাি ছিা্ড ো ছত্াি 
ছেব়ি উঠবে পাবর। ছত্াবির েৃমধির ফবল অ্যালামজ্গ  ঘটিে 
প্মেমরিিা হবে পাবর অথো অে্যমধি িাত্াি হাাঁপামন ো়িবে 
পাবর। ছেৌভার্যেিে, ফাটল ছিরািে, আর্্গ ো হ্াে, দিৃ্যিান 
ছত্াি পমরষ্ার িরার িে িলূরে জবলর েিে্যা ঠিি িরার 
িধ্য মদবি এই ছত্াি েিে্যার মনিম্রিে িরা ছেবে পাবর।



আমি মিভাবে ছত্াি মিমনিে িরবে পামর?

•  ছত্কাে ধূসি, েকাকিকা, সবজু, হিেু অেবকা েমিকাি মত রবরভন্ন িকেি হকত পকাকি।

•  ছত্কাে টেখকত টিকামরুক্ত, আঠকাকিকা অেবকা পকাউডকাকিি মকতকা হকত পকাকি।

•  রেছু ছত্কাকেি এেধিকরি ছকাতকাপডকা, বকারস অেবকা টমকট গন্ধ েকাকে।

•  ছত্কাে সকাধকািরত বকােরুম এবং টবসকমকন্টি মত স্যকাাঁতস্যকাাঁকত স্কাকন টবকড ওকঠ।

ছত্াি ছিাথাি ছেব়ি ওবঠ?

•  জি, উচ্চ আর্্যতকা অেবকা স্যকাাঁতস্যকাাঁত পরিরস্রত আকছ এমন টরকেকানও স্কাকন ছত্কাে 
পকাওয়কা টরকত পকাকি। উষ্ণ তকাপমকাত্কা এবং উচ্চ আর্্যতকায় ছত্কাে দ্রুত বরৃধি পকায়। 

•  েকাগজ, েকাপড, ওয়কািকপপকাকিি আঠকা, রিটিে, েকাঠ, সকাবকাকনি গকাে, চকামডকা এবং 
অন্য এেকারধে পৃষ্ঠতকি ছত্কাে পকাওয়কা টরকত পকাকি।

আমি মিভাবে ছত্াবির েিংস্পবি্গ আেবে পামর?

•  ছত্কাকেি েরকা টভকে টগকি বকা ক্ষরতগ্রস্ত হকি  
আপরন তকাকত রনঃশ্কাস রনকত পকাকিন।

•  ছত্কাে বকাতকাকস ছডকাকত পকাকি এমন  
টছকাট্ট টস্পকাি বকা বীজগুটিকতও (রকা  
বীকজি সেিৃ) আপরন রনঃশ্কাস  
রনকত পকাকিন।



ছত্াবির ফবল স্াবস্থ্য িী প্ভাে পবর?

•  রেছু ব্যরক্তি ছত্কাকে অ্যকািকারজ্য  েকাকে অেবকা সংকবেনিীি হয় এবং  
তকাকেি অরতরিক্ত িক্ত জমকা, েকারি এবং নকাে রেকয় জি পডকাি মত  
উপসগ্য হকত পকাকি।

•  ছত্কাকেি সম্ুরখন হওয়কাি েকি হকাাঁপকারন হকত পকাকি আি হকাাঁপকারন  
েকােকা ব্যরক্তকেি এই উপসগ্য আিও খকািকাপ হকত পকাকি অেবকা  
তীব্র আেকাি রনকত পকাকি।

•  ছত্কাে টেকে আিও গুরুতি প্ররতররিয়কা হওয়কাি ঝুাঁ রে রেছু  
ব্যরক্তি েকাকে, রকাি মকধ্য িকয়কছ এমন ব্যরক্ত রকাকেি  
েম্যকক্ষকত্ প্রচুি পরিমকাকর ছত্কাে পকাওয়কা রকায় (টরমন,  
রবর্ডং ভকােকাি েম্যচকািীগর) অেবকা এমন ব্যরক্ত রকািকা  
টেকাকনকা রনরে্যষ্ট রচরেৎসকা রবষয়ে পধিরতি মধ্য রেকয়  
টগকছন বকা বত্য মকাকন রকাকছেন (টরমন, টবকান ম্যকাকিকা বকা  
অঙ্গ প্ররতস্কাপন, টেকমকাকেিকারপ)।

আপনকাি বকা আপনকাি পরিবকাকিি টেকাকনকা সেকস্যি ছত্কাকেি েকািকর  
টেকাকনকা উপসগ্য আকছ বকি মকন হকি, টেকাকনকা স্কাস্্য টসবকা প্রেকানেকািীি সকঙ্গ টেখকা েরুন। 

আমি মিভাবে ছত্াবির েৃমধি ছরাধ িরবে পামর?

•  েকাটি টমিকামত েরুন। আপরন ভকাডকাকট হকি, আপনকাি বকারডওয়কািকাি েকাকছ সমস্যকাটি 
রিকপকাট্য  েরুন।

•  স্যকাাঁতস্যকাাঁকত জকায়গকাগুরি শুেকনকা েরুন।

•  বকাতকাস টেকে আর্্যতকা অপসকািকরি জন্য টেকাকনকা রডরহউরমরডউেকায়কাি ব্যবহকাি েরুন।

•   আপনকাি বকােরুকম টেকাকনকা এক্সজটি পকাখকা নকা েকােকি, স্কাকনি পকি এেটি জকানিকা  
খুকি রেন।

•   িকান্নকা েিকাি সময় আপনকাি িকান্নকাঘকিি এেটি জকানিকা খুকি রেন।



আমি মিভাবে আিার োম়িবি ছত্াি িকু্ত িরবে পামর?

ছছাট এলািাগুমলর ছত্াবির জন্য (10 ের্গ ফুবটর িি): 

•  পরিষ্কাি নকা হওয়কা পর্যন্ত, প্কারটিকেি রিট এবং ডকাক্ট টটপ ব্যবহকাি েকি ছকাতকা পডকা 
জকায়গকাগুরিকে বন্ধ েকি িকাখুন। রিশু এবং টপকাষ্যকেি েকূি িকাখুন।

•  টেওয়কাি এবং অন্যকান্য িক্ত পৃষ্ঠতিগুরি টেকে ছত্কাে পরিষ্কাি েিকাি জন্য জি, 
সকাবকান অেবকা রডটকািকজন্ট ব্যবহকাি েরুন। 

•  পরিষ্কাি েিকাি সময় জি রনকিকাধে গ্কাভস পরুন।

•  পরিষ্কাি েিকা স্কানটি সমূ্র্যভকাকব শুরেকয় রনন। 

•  ছত্কাে পরিষ্কাি েিকাি সময় ব্যবহৃত টেকাকনকা স্পঞ্জ বকা টনেডকা েকােকি তকা টেকি 
রেন।

•  ছকাতকা পডকা রসরিংকয়ি টকাইলস, েকাকপ্যট এবং শুকষ রনকত পকাকি এমন অন্যকান্য উপেির  
টেকি রেন।

ে়ি এলািাগুমলর ছত্াবির জন্য (10 ের্গ ফুবটর ছেমি) অথো 
আপনার পমরষ্ার িরার পবরও ছে ছত্াি মফবর আবে ছেগুমলর জন্য:

•  আপনকাি বকারডওয়কািকাি েকাকছ সমস্যকাটি রিকপকাট্য  েরুন। আইন অনসুকাকি আপনকাি 
রবর্ডংকয়ি মকারিে েিৃ্যমকান ছত্কাে অপসকাির েিকত এবং টসটিি েকািকর হওয়কা 
জকিি েকাটকিি মকতকা সমস্যকাগুরি  
সমকাধকান েিকত বকাধ্য।

•  ররে সমস্যকাটি ঠিে েিকা  
নকা হয়, তকাহকি 311  
নম্বকি টেকান েরুন।
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ছত্াি েম্ববধে আরও েবথ্যর জন্য:

•  311 নম্বকি টেকান েরুন অেবকা nyc.gov/health টত রগকয় "mold" 
(ছত্াি) অনসুন্ধকান েরুন।

• টেখুন epa.gov/mold। 

মেম্ডিং িামলবির দামিত্ব এেিং মনরাপবদ রহৃিধ্যস্থ অ্যালামজ্গ  জমনে 
মেপদগুমলর ঠিি িরার মেষবি আরও েবথ্যর জন্য:

•  nyc.gov/hpd টত রকান এবং "mold and pests" (ছত্াি এেিং িীট) 
অনসুন্ধকান েরুন।

New York State Department of Labor (মনউ ইিি্গ  ছটেট শ্রি 
দপ্তবরর) লাইবেন্স প্াপ্ত ছত্াবির ঠিিাদারবদর োমলিার জন্য:

•  labor.ny.gov/mold টত রগকয় licensing (লাইবেমন্সিং)-এ রলিে েরুন।

আরও েথ্য 

http://nyc.gov/health
http://epa.gov/mold
http://nyc.gov/hpd
http://labor.ny.gov/mold



